
 

ใกลถงึชวงการประเมินผลประจําปแลว 

เบื่อมัย้ กับ การกรอกสถิติขอมูลในแบบประเมินเปนรายบุคคล 

เหนื่อยมัย้  กับ การรวมคะแนนประเมินผลจากแบบประเมินที่ละใบ 

ยากมัย้  กับ การสรุปขอมูลและนําเสนอขอมูลใหผูบริหารดูงาย 

เปลี่ยนเรือ่งเบือ่ เรือ่งเหนือ่ย เรื่องยาก ใหเปนเรือ่งงาย กบั หลกัสตูร e-PM 

การประเมินผลงานดวย Excel (E-PM) 
เพิ่มประสิทธิการประเมินผลงานประจําปของคุณดวย...หลกัสูตร 

Course Outline 
• การจัดทําแบบประเมินผลดวย excel  
• การสรางไฟลแบบประเมินผลรายบุคคล 
• การรวมคะแนนจากไฟลแบบประเมินผล 
• สูตรและสถิติที่สําคัญในการประเมินผล 
• การสรุปและนําเสนอขอมูลดวย excel 

พิเศษ ฟรีโปรแกรม e-PM 

• e-PM Form Creator 
(ใสขอมูลและสรางแบบประเมินผลรายบุคคล) 

• e-PM Data Collection 
(ดึงผลการประเมินจากไฟลแบบประเมินผล) 

พรอม Thumb Drive 1 อัน 

วนัพุธที ่19 ตลุาคม 2554 (9.00 - 16.00 น.) 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 (9.00 - 16.00 น.) 

SE-ED Learning Center (ชัน้ 2 จามจุรี สแควร) 

อัตราคาอบรม:   5,000   บาท (ไมรวม Vat) 

สํารองที่นั่งและชําระเงินภายใน 10 ต.ค. 54 

ลดคาอบรมเหลือเพียง 4,500 บาท (ไมรวม vat)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจสํารองที่นั่งไดที่... 
โทรศัพท 02-328-2110    แฟกซ 02-328-2160     Email: info@trainer.in.th    www.trainer.in.th   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่   www.trainer.in.th 

(e-PM เปนไฟล excel 2003  ใชไดกับ excel ทุกรุน) 



การประเมินผลงานดวย Excel (E-PM) 
เพิ่มประสิทธิการประเมินผลงานประจําปของคุณดวย...หลกัสูตร 

Course Outline 
• การจัดทําแบบประเมินผลดวย excel  
      ทบทวนการใช excel เบ้ืองตน, สรางแบบประเมินผลในรูปของไฟล excel , การกําหนดพ้ืนที่การพิมพ, การปองกันไฟล   

• การสรางไฟลแบบประเมินผลรายบุคคล 
      การใชโปรแกรม e-PM Form Creator เพื่อดึงขอมูลสวนบุคคล, สถิติการทํางาน มาสรางแบบประเมินรายบุคลอตัโนมตั ิ
• การรวมคะแนนจากไฟลแบบประเมินผล 
      การใชโปรแกรม e-PM Data Collection เพื่อรวมผลคะแนนจากไฟลแบบประเมินแตละไฟล มารวมเปน excel ไฟลเดียว 
• สูตรและสถิติที่สําคัญในการประเมินผล 
      การใชสูตรและฟงกชั่น เชน การใช if หรือ vlookup เพื่อตัดเกรด, การใชงาน function สถิติ ตาง ๆ เปนตน 
• การสรุปและนําเสนอขอมลูดวย excel 
      การใช conditional formatting, การใช pivot table, การสราง chart เปนตน 

วนัพุธที ่19 ตลุาคม 2554 (9.00 - 16.00 น.) 

วิทยากร 

คุณโชติพงษ โชตินุชิต 
• webmaster www.trainer.in.th 
• เจาของและบรรณาธิการ หนังสือพมิพขาวบัญช ี
• วิทยากรบรรยายหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอร  

และ โปรแกรม Microsoft office 
• ประสบการณในงาน HR และฝกอบรม กวา 10 ป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจสํารองที่นั่งไดที่... 
โทรศัพท 02-328-2110    แฟกซ 02-328-2160     Email: info@trainer.in.th    www.trainer.in.th   

พิเศษ เรามีบริการหลังการอบรม (After Training Service) เพื่อชวยในการตอบคําถาม 
และขอสงสัยที่เกี่ยวของกับเนื้อหาจากการอบรม  ผานทางเว็บไซต  www.trainer.in.th 

ชัน้ 2 จามจรุ ีสแควร - รถไฟฟาใตดนิ สามยาน 

สถานที่อบรม: SE-ED Learning Center  

การสอนใช excel 2007   ผูเรียนควรมีพ้ืนฐาน excel เบื้องตน  
เรียนและฝกปฏิบัติ 1 คน ตอ 1 เครื่อง 



หากทานสนใจเขารวมอบรม กรุณากรอกรายละเอียด และสง Fax ใบลงทะเบียนกลับมาที่ 02 - 328 - 2160 

การประเมินผลงานดวย Excel (E-PM) 
วนัพธุที ่19 ตลุาคม 2554 (9.00 - 16.00 น.) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สนใจสํารองที่นั่งไดที่... 
โทรศัพท 02-328-2110    แฟกซ 02-328-2160     Email: info@trainer.in.th    www.trainer.in.th   

ใบลงทะเบียน 

1. ชือ่—นามสกลุ....................................................................................................... 

    ตาํแหนง......................................................  e-mail............................................. 

2. ชือ่—นามสกลุ....................................................................................................... 

    ตาํแหนง......................................................  e-mail............................................. 

รายชือ่ผูเขาอบรม 

บริษทั.................................................................ผูประสานงาน........................................ 

ทีอ่ยู.......................................................................................................................... 

โทรศพัท............................ ตอ ............  แฟกซ .............................e-mail............................ 

ชือ่และทีอ่ยูบรษิัทสําหรบัออกใบกํากบัภาษ ี

ประเภท  คาอบรม  + Vat 7% 
 หกั ณ ทีจ่าย 

3% 
รวมจายสุทธ ิ
กรณหีกั ณ ทีจ่าย 

รวมกรณ ี
ไมมหีกั ณ ทีจ่าย 

1. ชาํระเงนิกอน 10 ต.ค. 4,500 315 135 4,680 4,815 

2. ราคาปกต ิ 5,000 350 150 5,200  5,350 

อตัราคาอบรม 

วธิกีารชาํระเงนิ:   
• ชําระเงินโดยสั่งจายเช็ค ในนาม บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั หรือ Trainer in Thai Co., Ltd. 
       หรือ โอนเงินเขาบัญชี  ธนาคารกสกิรไทย สาขาซีคอนสแควร  บัญชีออมทรัพย   
   เลขที่บัญชี 095 - 2 - 93155 - 7    ชื่อบัญชี บรษิทั เทรนเนอร อิน ไทย จาํกดั      
• กรุณาหัก ณ ที่จาย 3% ในนาม บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากดั  
 เลขประจําตัวผูเสียภาษี: 3-0346-9670-2 
 ที่อยู: 354/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
• กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160  
• กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาอบรมเต็มจํานวน 
• กรณียกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 50% ของราคาคาอบรม 


